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A prescrição medicamentosa é o documento emitido por profissional legalmente habilitado 

que contém os dados necessários para o uso correto dos fármacos. Erros provenientes de uma 

prescrição inadequada podem resultar em sérios danos à saúde dos pacientes. Nesse contexto 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a RDC 20/2011 com o 

intuito de controlar a prescrição e dispensação de antimicrobianos, a fim de normatizar o uso 

dessa classe farmacológica. Ao longo do tempo a medicina sofreu grandes transformações 

com o emprego dos antimicrobianos para tratamento das doenças infecciosas que é uma das 

principais causas de morte em todo o mundo, contudo, o uso inapropriado dessas substâncias 

tem favorecido o surgimento de cepas de bactérias cada vez mais resistentes e por isso o uso 

racional desses medicamentos juntamente com seu emprego correto na prática clínica se faz 

necessário, visto que, a indicação incorreta associada ao não cumprimento da legislação dos 

órgãos reguladores pode acarretar riscos à saúde. Desse modo, as informações contidas na 

prescrição medicamentosa são de fundamental importância para que haja comunicação entre 

os profissionais de saúde e, consequentemente, a dispensação com qualidade, estimulando a 

adesão do paciente ao tratamento e o alcance do sucesso terapêutico. Além disso, é 

assegurado ao cidadão o direito de receber a prescrição medicamentosa legível, correta e 

adequada. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar as prescrições de 

antimicrobianos dispensados em uma farmácia comunitária localizada no recôncavo da Bahia. 

Será um estudo bibliográfico documental tipo transversal. As amostras serão todas as 

prescrições de antimicrobianos dispensadas num período de um ano em uma farmácia 

comunitária localizada no município de Cachoeira – Ba, as receitas serão analisadas com base 

na legislação vigente. Os resultados serão demonstrados em gráficos e tabelas além de texto 

discursivo.Espera-se com esse trabalho identificar quais os principais erros quanto à 

prescrição de antimicrobianos.  
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